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Kultúrno-športovo-vzdelávacia komisia  
Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

 

 

Z Á P I S N I C A 
z 5. zasadnutia  

Kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie MsZ v Spišských Vlachoch 

konaného dňa 16. 09. 2015 

 

Začiatok:    16 : 30  

Ukončenie:   18 : 30 

Miesto:   malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch  
 

Prítomní členovia:  ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. – predseda, poslanec MsZ 

    PaedDr. Marcela Satmáryová – – člen, poslanec MsZ, zástupca primátora 

Ing. Ladislav Jurčišin – člen 

Mgr. Mária Suchá – člen 

Mgr. Jana Bekešová ml. – člen 
 

Neprítomní ospravedlnení členovia:  Mgr. Monika Koperdáková – podpredseda, poslanec MsZ 

Mgr. Michal Jež – tajomník komisie, bez práva hlasovať  

Mgr. Vladimír Baloga – člen, poslanec MsZ 

Mgr. Petra Šuleková - Múdra – člen 

     

Prizvaní:   Ing. Michal Dzurila – pracovník MsÚ v Sp. Vlachoch 
 

 

Zapisovateľ: PaedDr. Marcela Satmáryová – člen, poslanec MsZ, zástupca primátora 
 

 

Program:    

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu 

2. Udelenie verejných ocenení KSK občanom a kolektívom  - návrh 

3. Zriadenie elokovaných pracovísk ZUŠ sv. Jána Krstiteľa 

4. Úprava rozpočtu pre CVČ 

5. Rôzne:  

 a) kľúč prerozdelenia dotácií na rok 2016 

b) informácie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ 

c) prehľad podujatí, ktoré organizovalo mesto od januára do augusta 

6. Diskusia 

7. Záver 
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1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., predseda komisie, otvoril a viedol zasadnutie komisie. Privítal 

prítomných na treťom rokovaní komisie. Konštatoval, že z 8 členov komisie s právom hlasovať   je 

prítomných 5 a komisia je uznášaniaschopná. Svoju neúčasť ospravedlnili Mgr. Monika 

Koperdáková – podpredseda, poslanec MsZ; Mgr. Vladimír Baloga – člen, poslanec,  Mgr. Petra 

Šuleková – Múdra, člen  Mgr. Michal Jež – tajomník komisie bez práva hlasovať. Za zapisovateľa 

bola určená PaedDr. Marcela Satmáryová. Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom 

zasadnutia. 

 

Schválenie navrhnutého programu.  

 

Za Proti Zdržali sa 

5 0 0 

 

 

2. Udelenie verejných ocenení KSK občanom a kolektívom  - návrh 

 

Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja, ako aj predsedom Košického samosprávneho 

kraja budú  udelené verejné ocenenia: Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu 

Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja. Na základe 

výzvy od Košického samosprávneho kraja Mesto Spišské Vlachy následne žiadalo občanov cez 

internetovú stránku mesta o zaslanie návrhov na udelenie týchto ocenení pre významné 

osobnosti a kolektívy nášho mesta (do 31.8.2015). Návrhy prerokovala kultúrno-športovo-

vzdelávacia komisia  v Spišských Vlachoch a Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch ich 

následne odporučí na schválenie Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja, resp. 

predsedovi Košického samosprávneho kraja. Z radov občanov prišiel návrh oceniť Bc. Pavla 

Kičina. Z diskusie komisie vzišiel návrh na ocenenie otca biskupa Františka Tondru – in 

memoriam, p. Viliama Gregu – in memoriam.  

 

Komisia odporúča MsZ navrhnúť na ceny KSK týchto kandidátov :  

Cena KSK : Mons. prof. ThDr. František Tondra – in memoriam  

Cena predsedu KSK: p. Viliam Grega – in memoriam 

Plaketa predsedu KSK : Bc. Pavol Kičin 

 

       

   

 

 

3. Zriadenie elokovaných pracovísk ZUŠ sv. Jána Krstiteľa 

 

Ing. Michal Dzurila oboznámil prítomných so žiadosťou Biskupstva v Spišskom Podhradí  na 

zriadenie  dvoch elokovaných pracovísk ZUŠ sv. Jána Krstiteľa ako súčasti Cirkevnej spojenej školy, 

Komenského 6, Spišské Vlachy. Zriadenie týchto pracovísk nebude mať žiadny ekonomický dopad 

na Mesto Spišské Vlachy, keďže ich financovanie je v kompetencii miestnych samospráv, v mieste, 

kde majú sídlo. Mesto Spišské Vlachy sa však musí k žiadosti vyjadriť, keďže sa stávajú súčasťou 

Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy. 

 

Za Proti Zdržali sa 

5 0 0 
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Komisia odporúča MsZ udeliť súhlas  Biskupstvu v Spišskom Podhradí  na zriadenie  

elokovaných pracovísk ZUŠ ako súčasti Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy:  

- elokovaného pracoviska Michalská 52, Markušovce 
- elokovaného pracoviska Filinského 42, Harichovce 

 

 

 

 

4. Úprava rozpočtu pre CVČ  

Mgr. Mária Suchá predložila žiadosť o navýšenie rozpočtu CVČ v Spišských Vlachoch o  2002,- € . 
Oboznámila prítomných o aktuálnom stave a činnosti CVČ, o znížení odmien  pre vedúcich 
záujmových útvarov, o znížení počtu krúžkov a pod.  
 
Komisia odporúča MsZ schváliť navýšenie rozpočtu CVČ v Spišských Vlachoch v predloženom 

znení, t. j. o sumu 2002,- € 

 

 

V tomto bode programu zároveň Ing. Michal Dzurila oboznámil prítomných so žiadosťou                      

p. riaditeľky MŠ v Spišských Vlachoch o úpravu mesačného transferu na 17 570,-€ a tiež o 

úhradu nákladov na vytvorenie triedy v MŠ vo výške 4544,- €. 

 

Komisia: 

a) odporúča MsZ v Sp. Vlachoch schváliť návrh riaditeľky MŠ o úpravu transferu na 17 570,-€ 

b) neodporúča MsZ v Sp. Vlachoch schváliť navrhnutú úhradu nákladov na vytvorenie triedy                  

v MŠ vo výške 4544,-€, ale uhradiť náklady v predtým schválenej výške, ktoré odsúhlasilo MsZ 

v Sp. Vlachoch, t. j.  1295,-€ 

  

 

 

 

5. Rôzne 

V bode rôzne sa pripomenula úloha pre členov komisie pripraviť kľúč prerozdelenia dotácií na 

rok 2016. Taktiež p. zástupkyňa primátora informovala prítomných o výberovom konaní na 

riaditeľa ZŠ Komenského 6, o žiadosti poslancov MsZ v Sp. Vlachoch adresovanej Rade školy pri 

ZŠ Komenského 6 o sprístupnenie dokumentov z jej zasadnutí, zahŕňajúc aj výberové konania 

a  odpovede Rady školy.  Zároveň v tomto bode sa diskutovalo o spôsobe, forme a organizácii 

kultúrnych a športových podujatí na území mesta Sp. Vlachy, resp. v priestoroch patriacich Mestu 

Sp. Vlachy. Komisia diskutovala o poškodení majetku občanov, rušení nočného pokoja 

a neporiadku na verejných priestranstvách po akcii – diskotéke organizovanej sl. Simonou 

Piklovou 11.09.2015 v Kultúrnom dome v Spišských Vlachoch. V tomto bode nebolo prijaté 

žiadne uznesenie. 

 

 

Za Proti Zdržali sa 

5 0 0 

Za Proti Zdržali sa 

5 0 0 

Za Proti Zdržali sa 

5 0 0 
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6. Diskusia 

V rámci diskusie nevystúpil žiaden člen komisie, nakoľko v jednotlivých bodoch boli 

prediskutované jednotlivé oblasti a problematiky. 

 

7. Záver 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., predseda komisie, sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť 

a ukončil jej piate zasadnutie. 

 

 

 

V Spišských Vlachoch 16.09.2015 

 

Mgr. Michal Jež 

tajomník komisie 

zapisovateľ 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 

predseda komisie

 


